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Grensmaas - Zomerbed
Soortgroep

Voor natuurontwikkeling

Waterflora

KRW score
1998-2000
**
ontoereikend

Na natuurontwikkeling

goed

Macrofauna

matig

ontoereikend

Vissen

matig

matig

Beoordeling ontwikkeling

KRW score
2010-2012
***

** bron: Reeze et al. 2005
*** bron: KRW fact sheets 2015 (www.waterkwaliteitsportaal.nl)

Riviertraject:
Provincie:
Gemeente:
Stad/dorp:
Start natuurontwikkeling:
Eigendom:
Oppervlakte:
Toegankelijkheid:

Grensmaas
Limburg
n.v.t.
n.v.t.
start Grensmaasproject in 2007
Rijkswaterstaat / de Vlaamse Waterweg nv
ca. 300 ha
vrij toegankelijk, tot Maaseik niet bevaarbaar m.u.v. kano

Gebiedsbeschrijving
1.1

Gebiedsbeschrijving

Historie en ingrepen
De Grensmaas is de enige Nederlandse grindrivier. Omdat het een regenrivier is kunnen de afvoeren sterk
schommelen: lage afvoeren tot rond de 10 m3/s komen voor tijdens lange droogte perioden, maar bij een
extreem hoogwater kan er wel tegen de 3000 m3/s door de Grensmaas heen bulderen. Dit gebeurde voor het
laatst bij de hoogwaters in 1993 en 1995. Onder zulke omstandigheden is de rivier in staat grote hoeveelheden
grind en zand te transporteren. Dankzij het aanzienlijke verhang en het ontbreken van stuwen, is er meer
stroming in de Grensmaas dan in de andere delen van de Maas. Het is dan ook het enige Nederlandse
riviertraject dat de KRW-typering “Snel stromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind” (R16) heeft
gekregen (Van der Molen et al 2012).
De Grensmaas verkeert echter al lang niet meer in haar oorspronkelijke natuurlijke staat. Net als elders in
Nederland zijn de bewoners van het Grensmaasgebied al eeuwen bezig het rivierdal in cultuur te brengen en
de rivier te temmen. Aanvankelijk werden slechts hier en daar beschoeiingen met een provisorisch karakter
aangelegd en had de rivier op veel plaatsen nog vrij spel waardoor veel zijgeulen, hoogwatergeulen en
eilanden voorkwamen. Halverwege de 19e eeuw werd echter een uitgebreid stelsel van strekdammen,
kribben en zware bestortingen aangelegd die de rivier in één hoofdbedding moest terugdringen en dorpen en
landerijen moest beschermen. De Grensmaas verloor hierdoor een belangrijk deel van haar natuurlijke
dynamiek. In het rivierdal werden grote hoeveelheden slib en leem afgezet, die niet meer door de rivier
werden opgepakt en afgevoerd naar benedenstroomse gebieden. Lange tijd hoogde hierdoor het rivierdal op
en kwam de hoofdgeul steeds dieper te liggen. Dit effect werd gedurende de 20ste eeuw versterkt doordat
lokaal grind uit de bedding werd gewonnen. Daarnaast vond door de hogere stroomsnelheden in de
versmalde bedding verdere bodemdaling plaats. Uit modelstudies bleek dat de rivier hierdoor zonder extra
maatregelen in de komende 100 jaar nog eens met 1 tot 2 meter zou dalen (Meijer & Vos, 2003).
De dikke leemlaag die het gebied als een deken overdekt, heeft ook nu nog voordelen voor de landbouw. Het
gebied kreeg een vruchtbare bodem en de invloed van de rivier verminderde drastisch. Voor de
karakteristieke natuur van een grindrivier was dit nadelig. Het karakteristieke landschap van grind- en
zandafzettingen verdween en er was steeds minder ruimte voor dynamische processen, waar veel
riviergebonden soorten van afhankelijk zijn. In de rivier zelf verslechterden de omstandigheden voor
waterplanten en aquatische fauna, onder meer doordat de hoogwaterstroomsnelheden steeds verder
toenamen door de fixatie en versmalling van het zomerbed. Hierdoor spoelde de fracties van fijn grind en
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zwaar zand uit het systeem, zonder dat deze opnieuw werden aangevuld. Het gevolg is dat het huidige
substraat in het zomerbed vooral bestaat uit grover sediment, dat een afpleisteringslaag vormt, met daar
onder het fijnere substraat. Pas bij afvoeren vanaf 1200 m3/sec wordt deze afpleisteringslaag doorbroken en
komt fijner grind in transport (Duizendstra 1999). Doordat de Maas bovenstrooms gestuwd is en er bij de stuwen
substraat wordt uitgebaggerd, vindt er ook van daaruit nauwelijks meer aanvoer van verse fracties plaats.
Alleen fijn zand, dat vaak in luwe hoekjes langs de oever van de Grensmaas ligt, wordt nog van bovenstrooms
aangevoerd. Juist deze fractie van fijn grind en zwaar zand is van belang voor o.a. de flora op de grindbanken
en de kwaliteit van paaibedden in de rivier.
Debiet
Doordat het Maaswater bovenstrooms voor allerlei doeleinden wordt gebruikt, zoals voor de voeding van
kanalen, is de gemiddelde zomerafvoer in de rivier in de loop van de vorige eeuw afgenomen. De minimale
afvoer neemt in droge perioden geregeld af tot rond de 10 m3/s. Hierdoor kunnen grindbanken uitdrogen en
worden ook de effecten van onnatuurlijke afvoerfluctuaties als gevolg van bovenstrooms stuwbeheer sterker
merkbaar.
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Grensmaas is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd, maar is nog steeds niet op alle
punten voldoende voor een optimale ecologische ontwikkeling. De concentraties van de meeste toxische
stoffen zijn sterk afgenomen, en doorzicht en zuurstofgehalte toegenomen. Dit is onder meer te danken aan de
inhaalslag die is gemaakt met de rioolwaterzuivering in Wallonië (van Gogh & Liefveld 2015). Met name de
stikstofgehaltes liggen nog steeds boven de norm en ook nieuwe verontreinigingen, zoals medicijnresten en
nieuwe bestrijdingsmiddelen, doen hun intrede. Daarnaast betekent de aanwezigheid van het grote
industriegebied bij Luik een permanent risico op calamiteiten. Dit was bijvoorbeeld in 2007 het geval toen er
incidentele lozingen van bestrijdingsmiddelen waren, waarbij veel vissen omkwamen (Liefveld & de la Haye
2010).
Herinrichting: het Grensmaasproject
Het Grensmaasproject is inmiddels in volle uitvoering. Het is het grootste natuurontwikkelingsproject langs de
Nederlandse grote rivieren, waarbij tegelijk de veiligheidsdoelstellingen gerealiseerd worden. De verkoop van
het gewonnen grind vormt de financiële motor. De herinrichting behelst een combinatie van
stroomgeulverbreding, weerverlaging en kleiberging. De rivierverruimingen bij Borgharen, Geulle aan de Maas
en de Itterense weerd zijn inmiddels uitgevoerd. Op deze plekken is het zomerbed door de herinrichting lokaal
tot meer dan tweemaal zo breed geworden. Over het geheel bezien draagt het Grensmaasproject bij aan
een toename van de morfodynamiek, omdat de oevers verlaagd zijn en (lokaal) vrij erodeerbaar grind aan de
oppervlak ligt. Tegelijk neemt de hydrodynamiek (stroomsnelheid) echter af als gevolg van de rivierverruiming,
omdat de rivier als het ware in een ruimere jas komt te zitten. In combinatie met de aangelegde drempels
(opstuwing) leidt dit momenteel op luwe plekken tot zichtbare slibsedimentatie. Hoe dit netto uit zal pakken zal
middels morfologische monitoring gevolgd moeten worden.
Als mitigatiemaatregel zijn negen drempels in de Maas aangelegd (2007-2010) (voor de ligging zie bijlage 1).
Deze hebben tot doel het risico op verdroging van de Vlaamse Natura 2000 gebieden op de Kempen, als
gevolg van de rivierverruiming van de Grensmaas, te beperken. De drempels hebben echter ook effecten op
de hydrodynamiek van de Grensmaas: ze zorgen voor lokale opstuwing bovenstrooms en bij de drempels zelf
zijn juist stroomversnellingen ontstaan (foto 1). Uit monitoring blijkt dat de drempels zelf een geschikt habitat
vormen voor reofiele planten (vestiging vlottende waterranonkel) en vissen, zoals rivierdonderpad (Van Looy
2009, Inberg et al 2017), maar bovenstrooms ontstaan negatieve effecten door de opstuwende werking van
vooral de twee hoogste drempels (Van Looy & van Braeckel 2008). Dit beïnvloedt onder meer de heringerichte
Itterense weerd en de Geulmonding: een groot deel van de weerdverlaging bij Itteren staat nu permanent
onder water.
Op termijn zal het stuwende effect van de drempels naar verwachting afnemen door natuurlijke
beddingophoging (van Looy 2009). Het is echter de vraag met welk sediment deze opvulling plaatsvindt. Bij de
Itterense weerd bestaat de bovenste sedimentatielaag nu vooral uit organisch slib.
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Foto 1: Stroomversnelling op de drempel bij Meers (18 mei 2016)
Maas in beeld
In het kader van Maas in Beeld wordt hier een beschrijving gegeven van de huidige toestand van
waterplanten, macrofauna en vis. Deze groepen hebben de aandacht vanwege de Kaderrichtlijn Water. De
analyse baseert zich deels op data uit bestaande meetnetten. Voor Maas in Beeld is daarvoor aanvullend een
beperkt veldonderzoek uitgevoerd voor vis en macrofauna, waarbij specifiek snelstromende plekken zijn
opgezocht. Deze zijn vaak moeilijk te bemonsteren, maar kunnen juist kenmerkende soorten herbergen die in
reguliere meetnetten wellicht onderbelicht blijven.

1.2

Beleid

Het Nederlandse deel van het zomerbed van de Grensmaas is aangewezen als Speciale beschermingszone
onder de Habitatrichtlijn, kortweg als Natura 2000-gebied. Deze aanwijzing is in eerste instantie gebaseerd op
het belang van het gebied voor bever, slikkige rivieroevers (H3270) en beken en rivieren met waterplanten
(H3260B). Daarnaast zijn andere habitattypen en habitatsoorten opgenomen die in het gebied voorkomen.
(tabel 1). De nadere kwantificering van deze doelen vindt plaats in het beheerplan Natura 2000 Grensmaas
dat momenteel in voorbereiding is. De aanwijzing biedt bescherming middels vergunningverlening (Wet
natuurbescherming) en er worden gezamenlijke beheer- en verbetermaatregelen opgesteld in het
beheerplan.
TABEL 1

INSTANDHOUDINGSDOELEN UIT AANWIJZINGSBESLUIT NATURA 2000-GEBIED GRENSMAAS (PDN/2013-152)

Naam

Doel omvang

Doel kwaliteit

H3260B Beken en rivieren met waterplanten Uitbreiding
(vlottende water- ranonkel, fonteinkruiden)

Behoud

H3270 Slikkige rivieroevers

Behoud

Verbetering

H6540 Ruigten en zomen
(moerasspirea)

Behoud

Behoud

H91E0A Zachthoutooibossen

Behoud

Verbetering
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Naam

Doel omvang
leefgebied

Doel kwaliteit
leefgebied

Doel populatie

Rivierdonderpad

Behoud

Behoud

Behoud

Rivierprik

Behoud

Behoud
(trekfunctie/leefgebied)

Uitbreiding

Zalm

Behoud

Behoud (trekfunctie)

Uitbreiding

Bever

Behoud

Behoud

Uitbreiding

De Europese Kaderrichtlijn Water beoogt de grensoverschrijdende verbetering van de waterkwaliteit van alle
wateren, zowel fysisch-chemisch als ecologisch. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt over welke
kwaliteit dit moet zijn en hoe dit gemeten wordt. Voor Nederland is de KRW geïmplementeerd in de Waterwet.
Ook hiervoor geldt dat er enerzijds een beschermende werking vanuit gaat, middels vergunningverlening en
anderzijds een verbetermogelijkheid, via de KRW-maatregelen. Elk jaar wordt de toestand van de
waterkwaliteit van de Grensmaas bepaald op basis van het MWTL-meetnet van Rijkswaterstaat. De huidige
toestand (2016) is weergegeven in tabel 2, voor de drie biologische kwaliteitselementen: waterplanten, vis en
macrofauna. Voor waterplanten is de score momenteel goed, voor vis en macrofauna ontoereikend (tabel 2).
In de KRW-systematiek geldt dat de laagste score bepalend is voor het eindoordeel. Het Grensmaasproject is
gelabelled als KRW-maatregel en realiseert in totaal ruim 180 ha nieuw KRW-areaal. Aangenomen wordt dat
hiermee in uiterlijk 2027 de KRW-doelen voor de Grensmaas gerealiseerd zullen worden.
TABEL 2 KRW-SCORES UIT 2016 VOOR DE GRENSMAAS (EKR) PER KWALITEITSELEMENT VOLGENS DE MAATLATTEN (VAN DER MOLEN ET AL.
2012). DEZE SCORE IS HET GEMIDDELDE VAN DE DRIE LAATSTE MEETJAREN. (BRON: RWS WVL)
Kwaliteitselement
KRW-score 2016
Waterflora

0,52

Macrofauna

0,36

Vissen

0,38

1.3

Beheer

De oevers van de Grensmaas worden na herinrichting jaarrond begraasd door kuddes Koniks en Galloways
(foto 2). Het zomerbed wordt niet structureel beheerd. Wel worden door de rivierbeheerder (RWS of de VWW)
incidenteel herstelmaatregelen in het zomerbed uitgevoerd in geval van ongewenste erosie waardoor
kunstwerken, kabels, leidingen, drempels of de rivierkundige veiligheid in gevaar zouden kunnen komen. Dit
speelde bijvoorbeeld bij de brugpijler van Maaseik (2007) en de doorbraak naar de Julianaplas bij Meers
(2016). Beheer van de oevervegetatie (bosopslag) vindt incidenteel plaats, maar dit valt buiten het zomerbed.
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Foto 2: De oevers van natuurgebieden worden begraasd door Koniks en Galloways.

1.4
1.4.1

Resultaten monitoring
Waterplanten

WERKWIJZE
In 2015 is een waterplantenkartering uitgevoerd (Inberg et al. 2017), gericht op het in kaart brengen van het
habitattype Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden, H3260B). Er is dus geen complete
vegetatiekartering uitgevoerd. Wel is de gehele Grensmaas meegenomen, zowel het Vlaamse als het
Nederlandse deel. Dit is gedaan door de Grensmaas eind augustus/begin september geheel tweezijdig af te
varen met kayaks of een kleine motorboot (benedenstroomse deel). Het veldwerk vond in principe op een
vergelijkbare manier plaats als in 2006 (Kurstjens et al. 2007), met dit verschil dat het voorkomen van de
kwalificerende vegetaties in vlakken als habitattype is vastgelegd (en niet in punten met een aantalsschatting).
Vegetaties kwalificeren als het oppervlak groter is dan 100 m2 en minstens één van de drie kensoorten:
Rivierfonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid of Vlottende waterranonkel, frequent of meer voorkomt. Met name
Vlottende waterranonkel is geassocieerd met snelstromend water op zand/grindbodem. Het voorkomen van
losse planten en vegetaties waarin de kensoorten in lagere dichtheden voorkomen, is in deze inventarisatie
ook vastgelegd, als puntlocaties (met aantalsklasse volgens de FLORON-schaal, vlakken met Tansley-opname).
Voor een nadere beschrijving van de werkwijze, zie Inberg et al. (2017).

Foto 3: De habitattypenkartering Grensmaas is per boot uitgevoerd.
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OMSTANDIGHEDEN/WATERSTANDEN
Het groeiseizoen (mei-oktober) van 2015 kwam laat op gang met relatief lage temperaturen in het voorjaar. Er
is echter gedurende het hele groeiseizoen relatief weinig regen gevallen, waardoor de afvoeren relatief laag
en constant waren (figuur 1). In vergelijking met langjarige afvoergegevens, ligt het zomerhalfjaargemiddelde
(mei-oktober) van 2015 met 65,5 m3/sec relatief laag: meestal fluctueert dit rond de 100 m3/sec. Voor de
ontwikkeling van waterplanten is 2015 een zeer gunstig jaar geweest, dankzij de relatief constant lage
waterstanden. Dit is vergelijkbaar het de hydrologische omstandigheden in het andere topjaar voor
waterplanten: 1996 (Verbeek, 1996). Het jaar erna, in 2016 trad er in juni een langdurig zomerhoogwater op,
wat juist heel ongunstig is voor de ontwikkeling van waterplanten.

Figuur 1: Gemiddelde dagafvoer Borgharen-dorp van 1 mei 2015 tot 15 oktober 2015 (data RWS). Oranje
bolletjes geven de opnamedata voor de waterplantenkartering (groen de visbemonsteringen uit 2015) (Inberg
et al. 2017).

KWALIFICERENDE SOORTEN
Alle waterplantenvegetaties waarin de eerder genoemde kensoorten voorkomen, worden tot het habitattype
gerekend, ongeacht de dominerende soort. Uit de Tansley-opnamen blijkt echter dat in de meeste
kwalificerende vegetaties Rivierfonteinkruid abundant tot dominant aanwezig is, met andere soorten uit de
Fonteinkruidenklasse als begeleiders. Deze vegetaties behoren tot de Associatie van Doorgroeid fonteinkruid
en daarmee tot een goed ontwikkelde vorm van het habitattype.
In een tweede groep opnamen is Rivierfonteinkruid minder aanwezig (nog wel frequent), maar zijn er ook geen
andere soorten die abundant tot dominant voorkomen. Dit zijn vegetaties die een lage bedekking hebben,
maar nog wel als aaneengesloten vegetatie zijn en daarmee ook tot de Associatie van Doorgroeid
fonteinkruid gerekend kunnen worden.
De derde groep opnamen zijn vegetaties waarin de kensoorten van de Associatie nog wel voorkomen, maar
waarin andere soorten uit de Fonteinkruidenklasse (Smalle waterpest, Aarvederkruid, Grof hoornblad en
Schedefonteinkruid) abundant tot dominant aanwezig zijn. Hierin zit een geleidelijke oevergang van vegetaties
waarin Rivierfonteinkruid frequent voorkomt naar dominanties van genoemde soorten met slechts 1 plant
Rivierfonteinkruid of Vlottende waterranonkel.
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Figuur 2: Groeiplaatsen Rivierfonteinkruid in 1996, 2006 en 2015 (Verbeek 1996, Peters & Kurstjens 2007, Inberg
et al 2015). De rode stippen geven de locaties van de drempels aan.
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Figuur 3: Groeiplaatsen Vlottende waterranonkel in 1996, 2006 en 2015 (Verbeek 1996, Peters & Kurstjens 2007,
Inberg et al 2015). De rode stippen geven de locaties van de drempels aan met bijbehorende nummers. De
getallen in de legenda geven de oppervlakte weer van de groeiplaatsen: 1 = 1m2, 2 =2 2-5 m2.
Op een aantal trajecten komt Rivierfonteinkruid niet in aaneengesloten vegetaties voor, maar zijn losse planten
of groepjes planten aangetroffen met een tussenruimte van enkele tientallen of soms honderd meter. Het lijkt
erop dat Rivierfonteinkruid zich in deze trajecten nog steeds aan het uitbreiden is. Vlottende waterranonkel
komt hoofdzakelijk in losse pollen voor met een beperkt oppervlak (maximaal 5m2) en de bijbehorende
associatie komt dus niet kwalificerend voor in het Natura 2000-gebied Grensmaas 1.
De toename van rivierfonteinkruid is in lijn met de landelijke trend zeer sterk toegenomen en is nu zelfs de
algemeenste waterplant in de Grensmaas. In 1993 is Rivierfonteinkruid voor het eerst vastgesteld op twee
groeiplaatsen in de Grensmaas (Kurstjens et al. 2008). In het zeer goede waterplantenjaar 1996 kwam de soort
verspreid in enkele tientallen pollen voor (Verbeek 1996), in 2006 waren dit weer minder plekken (Kurstjens et al.
2008) (figuur 2). Sinds die tijd breidt de soort zich gestaag uit In 2014 is in de MWTL bemonstering (RWS) een
spectaculaire toename van Rivierfonteinkruid (en van andere soorten) waargenomen (figuur 4).

1 De watervegetatie in het afleidingskanaaltje bij Bosscherveld, buiten het Natura 2000-gebied, zou wel kwalificeren omdat

hier waarschijnlijk de minimale oppervlakte van 100 m2 wordt gehaald, met een dominantie van Vlottende waterranonkel.
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In de Grensmaas blijft het aantal groeiplaatsen van Vlottende waterranonkel beperkt (figuur 3) en de soort
komt niet in voldoende grote oppervlaktes voor om als habitattype te kwalificeren. De in 2006 gesignaleerde
afname van Vlottende waterranonkel ten opzichte van 1996 (Kurstjens et al, 2008) heeft zich niet verder
voortgezet, maar de soort is wel relatief zeldzaam en beperkt tot enkele karakteristieke groeiplaatsen. Dit komt
overeen met de bevindingen in de MWTL-bemonsteringen (Coops, 2015). Doorgroeid fonteinkruid is altijd
zeldzaam geweest in de Grensmaas (Kurstjens et al, 2008), en de soort is ook weinig aangetroffen in de
bemonstering van 2015 en in de MWTL bemonstering van 2014.

Figuur 4: Cumulatieve bedekkingspercentages van de belangrijkste soorten waterplanten in de Grensmaas
(bron: Coops 2015).

VOORKOMEN HABITATTYPE (H3260B): BEKEN EN RIVIEREN MET WATERPLANTEN
De meest recente inventarisatiegegevens laten een positief beeld zien voor het voorkomen van het
habitattype in de Grensmaas. In 2014 (MWTL, figuur 4) en 2015 (habitattypenkartering, figuur 2) zijn hoge
bedekkingen van het habitattype Beken en rivieren met waterplanten (uitsluitend de vorm met
rivierfonteinkruid) waargenomen. Het oppervlak binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied is ca. 12,0
ha (situatie 2015). Dit is alleen het Nederlandse deel van het zomerbed. De totale bedekking met waterplanten
in de Grensmaas is nog vele malen hoger: Inclusief het Vlaamse deel van het zomerbed en de recent
opgeleverde stroomgeulverbredingen en andere delen van het zomerbed die buiten de Natura 2000
begrenzing vallen, komt het totaal areaal van het habitattype 3260B op ca. 44 ha.
Het daaropvolgende jaar, 2016, laat echter een heel ander beeld zie: De waterstanden waren dat voorjaar
juist heel hoog, waardoor alleen in de zeer smalle oeverzone voldoende licht op de bodem doordrong voor de
ontwikkeling van waterplanten. Later in het jaar daalde de waterstand, waardoor deze zone veelal droog
kwam te liggen. Er is dat jaar geen gebiedsdekkende kartering uitgevoerd, maar er zijn wel waarnemingen dat
er in 2016 in de Grensmaas vrijwel geen waterplanten tot ontwikkeling kwamen (Dorenbosch 2016). De
waterplantenbedekking kan van jaar tot jaar dus sterk verschillen.
Hoewel de bedekking met waterplanten in 2015 opvallend hoog was en de toename van het habitattype
spectaculair, is het de vraag wat dit ecologisch betekent. Vlottende waterranonkel is eigenlijk meer
kenmerkend voor een snelstromende grindrivier dan Rivierfonteinkruid die juist goed gedijt in rustiger water. De
toename van Rivierfonteinkruid zou mogelijk te maken kunnen hebben met afnemende stroomsnelheden als
gevolg van de aangelegde drempels en rivierverruiming. De toename is echter ook te zien in trajecten waar
helemaal geen rivierverruiming plaats heeft gevonden (figuur 2). Mogelijk spelen dan ook andere factoren een
rol, die tevens de landelijke toename van de soort kunnen verklaren, zoals de stijging van de gemiddelde
watertemperatuur. Vlottende waterranonkel lijkt nog net te overleven op de meest optimale groeiplaatsen,
maar komt niet tot bloei en breidt zich niet uit. Groeiplaatsen van Vlottende waterranonkel liggen meestal in
de stroomversnellingen in de vorm van maximaal enkele pollen, zonder andere soorten. Deze plekken stromen
te snel voor Rivierfonteinkruid. Van Looy (2009) heeft ook vastgesteld dat de soort zich vestigde op de
stroomversnellingen bij de nieuw aangelegde drempels. Opvallend is de hoge abundantie van de soort in de
overlaat bij Bosscherveld (helaas grotendeels gedempt in 2016). Hier zijn de groeiplaatsomstandigheden
(relatief snelstromend, ondiep water met stabiele afvoer) duidelijk optimaler dan in de rivier zelf. Deze
omstandigheden lijken meer op een beek. Vlottende waterranonkel komt in Nederland ook vooral voor in
snelstromende kleinere beken zoals de Geul, de Roer en de Tongelreep en voorheen ook de Swalm (Van der
Laan 2014). Dit soort omstandigheden zouden wel op meer plekken langs de Grensmaas bevorderd kunnen
worden, bijvoorbeeld bij Meers in zijgeulen rondom eilandjes en rondom klinkhout.
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Foto 4: Langs grote delen van de oevers van de Grensmaas is het habittatype H3260B in 2015 aangetroffen.

KANSEN EN KNELPUNTEN
Gemiddelde waterdiepte tijdens groeiseizoen
Het grootste deel van het zomerbed is nog steeds te diep voor de groei van waterplanten. In het voorjaar is de
maximale waterdiepte waarop dit mogelijk is op ca. 1,9 m, de optimale diepte ligt tussen 0,5 en 1,5 m
(gebaseerd op data Rijntakken, Van Geest 2011). Vermoedelijk zou voor een bredere verspreiding van
waterplanten het zomerbed sterk opgehoogd moeten worden, zodat het water ondieper wordt en tegelijk de
stroomsnelheden toenemen. Zo’n ingrijpende verandering kan naar verwachting slechts lokaal uitgevoerd
worden, in verband met de veiligheidsnormen. Aangetekend moet worden dat in het referentiebeeld ook niet
de hele rivier bedekt is met waterplanten: In de natuurlijke referentie is de bedekking ca. 30% van het
begroeibaar areaal (STOWA 2013).
Waterpeilregime tijdens groeiseizoen
Naast de waterdiepte op het moment van kiemen, is het verloop van het waterpeil gedurende het
groeiseizoen één van de meest belangrijke factoren voor waterplantengroei in de Nederlandse rivieren.
Belangrijk is met name de verandering in waterpeil tussen mei en juli. Weliswaar kan de waterdiepte in mei
binnen de geschikte range voor waterplantengroei vallen, maar een te sterke peildaling in daarop volgende
maanden kan dit teniet doen. Bij een te snelle daling van de waterstand valt de groeiplaats namelijk reeds in
juni of juli droog en duurt het groeiseizoen te kort voor de ontwikkeling van waterplanten (Van Geest et al.
2011). Ook voor Vlottende waterranonkel is het verschil tussen zomer- en winterpeil als een belangrijke
bepalende factor aangemerkt (De la Haye 1994).
Omdat de Grensmaas een regenrivier is, is specifiek het afvoerregime hier heel bepalend voor de
groeicondities van waterplanten. Deze wisselen sterk van jaar tot jaar. Zo zijn er goede jaren, waarin de
waterstand gedurende het hele groeiseizoen redelijk stabiel blijft (meestal zijn dit jaren met een relatief lage
voorjaarsafvoer, zoals 1996 en 2015), en minder goede jaren met hoge afvoeren in het voorjaar of
piekafvoeren tussendoor zoals in 2016. Voor waterplanten betekent dit dat het ene jaar de condities heel
gunstig kunnen zijn en het andere jaar heel ongunstig. Op zich is daar niet zoveel aan te doen. Wel kunnen de
groeiomstandigheden flexibeler worden als het zomerbed minder homogeen is. Dan is de kans op geschikte
groeiplaatsen ergens in het zomerbed groter dan wanneer er maar een smalle zone potentieel in aanmerking
komt. Het Grensmaasproject kan hier aan bijdragen.
Stroomsnelheid
De derde belangrijke factor voor de plantensoorten van het habitatsubtype is de stroomsnelheid. De optimale
groeiomstandigheden voor Vlottende waterranonkel liggen bij hogere stroomsnelheden dan voor de
fonteinkruiden. Vlottende waterranonkel komt in de Nederlandse rivieren alleen voor in de Grensmaas, maar
komt in Nederland vooral voor in ondiepere, stromende beken. Voordat er stuwen in de Maas aangelegd
werden, kwam de soort ook in andere Limburgse Maastrajecten voor, zoals in de Noord-Limburgse
Terrassenmaas (Peters, 2010). Licht (doorzicht) en geschikt substraat lijken hierbij een hele belangrijke factoren
voor deze soort, die in de Geul ook op minder stromende plekken groeit, mits er geen beschaduwing is
(Verschoor, pers. med. 2016). Langs de Grensmaas groeit Vlottende waterranonkel uitbundig in het (in 2016
grotendeels gedempte) overlaatkanaatje bij Bosscherveld. Dit is hetzelfde Maaswater, alleen is de watergang
veel ondieper en heeft het een relatief constant afvoerverloop. De bodem bestaat hier uit grind met zand,
maar lokaal liggen ook sliblaagjes.
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Foto 5: Vlottende waterranonkel groeit in de Grensmaas lokaal in pollen op stromende locaties en heeft ook
goede verankering van de wortels nodig.
Bij hogere stroomsnelheden is het van belang dat de worteldelen van de plant niet wegspoelen. Daarom is
een stabiele bodem voor deze soort ook belangrijk. Dit verklaart deels ook waarom de groeiplaatsen bij de
grinddrempels relatief stabiel zijn: hier zitten de wortels goed verankerd tussen de stenen zodat bij hoge
winterafvoeren toch worteldelen beschermd blijven.

Foto 6: De aangelegde drempels in de Grensmaas zijn opgebouwd uit grote keien met fijner grind ertussen.
Hier een van de drempels bij Meers, de derde vanaf Borgharen bezien.

1.5

Macrofauna

INLEIDING
De standaard macrofaunabemonstering voor de KRW door Rijkswaterstaat (MWTL) vindt in het najaar plaats op
vaste locaties. Deze locaties liggen op ‘gemiddelde’ locaties en niet per se op de meest kansrijke plekken voor
karakteristieke macrofauna. Voor Maas in beeld is daarom een klein aanvullend veldonderzoek uitgevoerd in
mei en augustus 2016 op de meest kansrijk geachte locaties in het zuidelijk deel van de Grensmaasbedding. Dit
levert een scherper beeld van het voorkomen van reofiele en andere karakteristieke soorten macrofauna.
Daarnaast zijn ook gegevens van Waterschap Limburg meegenomen in de analyse.
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WERKWIJZE
Voor het aanvullende veldwerk voor Maas in beeld is gekozen voor een quick scan benadering, waarbij we
ons hebben geconcentreerd op de in het veld herkenbare macrofauna: zien we de gewenste grote variatie
aan kokerjuffers, haften, en komen er karakteristieke reofiele soorten voor zoals beekkevers, zwemwantsen en
kriebelmuggen?
Er zijn ook gewenste soorten aanwezig in groepen als wormen, mijten en de belangrijke dansmuggen maar
deze kunnen niet in het veld geïnventariseerd worden omdat ze teveel lijken op de vele niet-kenmerkende
soorten. Hiervoor zijn microscopen en goede belichting nodig. Complete determinatie van alle diergroepen
viel buiten het huidige onderzoek, maar deze snelle methode levert genoeg informatie over de specifieke
kenmerkende soorten waar we naar op zoek zijn.
Uitzoeken in het veld kan een onderschatting van kleinere soorten of levensstadia opleveren. Daarom hebben
we op mogelijk interessante plekken ook enkele monsters genomen. Deze zijn deels in het veld al uitgezocht en
deels geconserveerd, zodat er materiaal beschikbaar is voor eventueel verder onderzoek naar deze minder
opvallende, maar niet minder kenmerkende diergroepen
ONDERZOCHTE LOCATIES EN HABITATS
In mei 2016 zijn bij Borgharen de hoofdstroom en het afwateringskanaaltje bij Bosscherveld onderzocht, en de
snelstromende drempels bij Meers. In augustus 2016 hebben we ons geconcentreerd op de grote bocht bij
Meers en daar zoveel mogelijk verschillende soorten habitats bekeken (22 monsters).
Hierbij is macrofauna op alle voorkomende groeivormen van planten bemonsterd, met en zonder de
onderliggende bodem:
-rietgrasdominantie in de oever,
-vrij open en ondiep gelegen vegetaties van rivierfonteinkruid, smalle waterpest en aarvederkruid,
-gele plomp met rivierfonteinkruid in nagenoeg stilstaand water
-mattenbies (voornamelijk submers) in de stroming.
Het weinige rivierhout is ook bemonsterd, aan de rivierzijde van het eiland zowel een oude boomstobbe op de
waterlijn als recent door bevers afgeknaagde wilgentakken met gistende bast, en aan de rustige oostzijde van
het eiland een deels afgestorven en in het water gevallen meerstammige wilg en in het waterhangende
wortelmatten van een levende wilg. Daarnaast zijn stenen, grind en zand in stromend water bemonsterd. Tot
slot zijn enkele brokken klei van een eroderende kleibank verzameld.
REFERENTIEBEELD
Omdat de Grensmaas de enige vrij afstromende grindrivier (KRW-watertype R16) in Nederland is, wijkt het
streefbeeld van de macrofaunasamenstelling af van die in de gestuwde maastrajecten (STOWA, 2013). Voor
deze studie is een eigen referentielijst Macrofauna samengesteld, zie bijlage II. Hiervoor is soortenlijst uit de KRWmaatlat aangevuld met de historische fauna van de Grensmaas en van de recente fauna van de bovenloop
van de Maas in het Franse Lotharingen (NHG Limburg, 2018; Klink & Bij de Vaate 1994 a,b).
In een natuurlijke rivier van dit type leven relatief veel soorten kokerjuffers, haften en steenvliegen. Tot de
kenmerkende kokerjuffers behoren vele tientallen soorten, met een grote variatie in uiterlijk en levenswijze.
Hiertoe behoren onder andere soorten die webben spinnen en langsstromend materiaal vergaren (zoals
Hydropsyche), en soorten in kokers leven en rondkruipen zoals de vele Leptoceridae en Lepidostoma basalis. Er
komen verschillende haftenfamilies voor waaronder de opvallend afgeplatte soorten behorende tot de
Heptageniidae, de gravende Ephemera, verschillende Baetis-soorten en Potamanthus luteus. De meest
kenmerkende kevers zijn de op hout of stenen levende beekkevers Elmidae (die dankzij hun plastronademhaling altijd onder water kunnen blijven). Hiervan kunnen verschillende soorten voorkomen en soms in
grote dichtheden, zoals het genus Esolus in de Moyenne Meuse in 1995. Kriebelmuggen kunnen talrijk zijn op
hout, stenen of vegetatie. Ook onder de dansmuggen zijn veel kenmerkende soorten, maar er zijn ook soorten
onder die juist een brede range aan watertypen gebruiken. Kenmerkende rovers onder de macrofauna zijn de
zwemwants Aphelocheirus aestivalis, het schrijvertje Orectochilus villosus en enkele soorten steenvliegen.
RESULTATEN 2016
Algemeen beeld
De macrofaunagemeenschap in de Grensmaas bestaat anno 2016 getalsmatig grotendeels uit exotische
kreeftachtigen, uit dansmuggen en in mindere mate enkele weekdieren, wormen en kriebelmuggen (zie tabel
3). Kokerjuffers, haften, steenvliegen, mijten en kevers zijn uitermate schaars gebleken. Van de wantsen zijn
alleen enkele oppervlaktewantsen (schaatsenrijders en vijverlopers die niet typisch zijn voor rivieren) lokaal
talrijk.
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TABEL 3: GETALSMATIGE IMPRESSIE VAN DE IN HET VELD WAARGENOMEN MACROFAUNA OP DE IN 2016 ONDERZOCHTE LOCATIES BIJ MEERS
EN BORGHAREN. IN GROEN DE SOORTGROEPEN MET IN HET VELD HERKENBARE REFERENTIESOORTEN. DE AANTALLEN INDIVIDUEN KUNNEN
BESCHOUWD WORDEN ALS MINIMUMAANTALLEN.
QS groep
# individuen
# soorten
haften

11

1

2steenvliegen

0

3kokerjuffers

86

6

4Elmidae (kevers)

1

1

5Orectochilus (schrijvertje)

0

6Aphelocheirus (zwemwants)

0

7kriebelmuggen

169

2

7

1

8Hirudinea (bloedzuiger)

277

10

10weekdieren

9Oligochaeta (borstelworm)

1850

15

1 kreeftachtigen

3541

6

12watermijten

2

2

13libellen (larven)

20

3

14overige wantsen

34

4

15overige kevers

6

1

16overige diptera

3

2

3192

20

17dansmuggen

Karakteristieke soorten
Er zijn enkele kenmerkende soorten gevonden bij de bemonsteringen. Zo blijken kriebelmuggen regelmatig
aanwezig (zie foto 7), voornamelijk op waterplanten zoals mattenbies. De dichtheden zijn echter niet hoog. Bij
de aanwezige poppen bleek in ieder geval ook het subgenus Wilhelmia aanwezig, deze zijn vrij algemeen in
plantenrijke rivieren en grotere beken en horen ook thuis in de Grensmaas.

Foto 7: larven en poppen van kriebelmuggen op mattenbies
Kenmerkende kevers of wantsen als het schrijvertje Orectochilus, de keverfamilie Elmidae en de wants
Aphelocheirus zijn niet aangetroffen, op een enkele larve van Elmidae in het afleidingskanaaltje Bosscherveld
na . De aantallen kokerjuffers zijn zeer gering: op harde substraten is regelmatig een naakte kokerjuffer met
korte pootjes gevonden (op steen vermoedelijk steeds Psychomyia pusilla, op het weinige hout ook Lype
phaeopa). Andere kokerjuffers lijken momenteel uitermate schaars, dit in groot contrast met het
referentiebeeld waarin vele soorten kokerjuffers voorkomen. Een keer is een larve van Hydroptila gevonden, en
er is een zestal zwermende mannetjes van Mystacides azureus opgemerkt. Hydropsyche was alleen aanwezig
in het afleidingskanaaltje bij Bosscherveld.
Een andere groep waarvan enkele kenmerkende soorten zouden moeten worden verwacht zijn de haften.
Hiervan is alleen het genus Caenis aangetroffen, waaronder wel Caenis macrura die vooral in de grote rivieren
voorkomt. Zelfs het vaak talrijke genus Baetis dat in de jaren negentig nog wel aanwezig was (Klink en bij de
Vaate 1994b), is niet aangetroffen.
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In afwijking van de referentie zijn twee typen exotische kreeftachtigen buitengewoon talrijk: de vlokreeft
Dikerogammarus (voornamelijk D. villosus) is vooral dominant tussen grind, ook talrijk op stenen maar is in elk
habitat aangetroffen. De slijkgarnaal Chelicorophium is zeer talrijk op hout en tussen mos op stenen.
Conclusie
De huidige macrofaunagemeenschap van de Grensmaas wijkt sterk af van het referentiebeeld. Echte
kenmerkende, heel bijzondere en/of verrassende soorten hebben we niet aangetroffen, tenminste niet bij de
fauna. Wel zijn twee bijzondere roodalgen aangetroffen (zie foto 9).
Het macrofaunaonderzoek in 2016 betrof een quick scan, waarvoor slechts beperkte tijd beschikbaar was. Er is
dan ook geen uitvoerig labonderzoek uitgevoerd. Het is natuurlijk mogelijk dat onder de in het veld minder
herkenbare groepen nog bijzonderheden verstopt zitten (hier zijn monsters van bewaard). Een heel belangrijke
groep hierbij zijn de dansmuggen (Chironomidae), waar de fauna voor een groot deel uit bestaat. In het hout
van de meerstammige wilg zijn enkele exemplaren van Stenochironomus aangetroffen, een hout-etende soort
die eeuwen geleden talrijk was, zoals blijkt uit paleologisch onderzoek (Klink & Bij de Vaate, 1994a). Op de
overige harde substraten (stenen maar ook planten) gaat het vooral om de subfamilie Orthocladiinae. In het
veld viel hiertussen een relatief grote en gelige larve op (zie foto 8); deze is al nader bekeken onder de
microscoop. Dit blijkt Cardiocladius fuscus te zijn, talrijk aanwezig op de snelst stromende delen (grote stenen in
de drempels) maar ook in lagere dichtheden in rustiger stromende delen met grind voorkomt.

Foto 8: Een volgroeide larve van de dansmug Cardiocladius fuscus op een steen
Vergelijking met overige recente gegevens
Het MWTL-programma van RWS bevat 60 monsters van zeven locaties in de Grensmaas vanaf 2000. De meest
bemonsterde locaties zijn Ohé (OHE, 25), Grevenbicht (GREVBT, 10) en Elsloo (ELSRTOVR, 10). Deze 60 monsters
(die minutieus zijn geanalyseerd) geven een beeld dat sterk overeenkomt met het beeld uit de veldimpressie
van 2016 (zie tabel 4). Steenvliegen, Orectochilus en Aphelocheirus ontbreken, beekkevers (Elmidae) zijn zeer
schaars. Haften en kokerjuffers zijn in dit totaalplaatje nog met diverse soorten vertegenwoordigd maar per
monster gaat het om slechts enkele soorten. Opvallend is wel dat in het veld in 2016 kriebelmuggen goed te
vinden waren, terwijl er in het MWTL-programma in al die jaren geen enkel exemplaar is aangetroffen. Dat
geeft wellicht toch aan dat de in 2016 onderzochte locaties inderdaad in sommige opzichten meer
kenmerkend habitat bevatten, in ieder geval qua kriebelmuggen die nogal kritisch zijn op stroomsnelheid.
Overigens is er in de achterliggende data van MWTL vooral een enorme dynamiek van jaar tot jaar in
leefgemeenschap van de Grensmaas te ontdekken, maar geen grote lijn over de jaren. Er is dan ook geen
sprake van een positieve of negatieve trend in deze data sinds 2000.
TABEL 4. REFERENTIESOORTEN EN AANTALLEN VOOR DE GRENSMAAS (ZIE BIJLAGE 2) VERGELEKEN MET DE KRW-DATA VAN DE

WATERBEHEERDERS (WATESCHAPPEN EN RWS) VAN NA 2000. AANTAL SOORTEN VAN MACROFAUNA VAN IN HET VELD HERKENBARE
REFERENTIEGROEPEN.

Aantal soorten per QS groep
Ref
aantal monsters
nvt
1 haften
27
2 steenvliegen
13
3 kokerjuffers
35
4 Elmidae (kevers)
10
5 Orectochilus (schrijvertje)
1
6 Aphelocheirus (zwemwants)
1
7 kriebelmuggen
5

Maas in Beeld – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geul
8
8
0
23
6
1
1
3

Roer
34
12
3
39
9
1
1
9

Maas
60
5
0
17
2
0
0
0
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Het Waterschap Limburg verstrekte uit deze periode macrofaunadata van 34 monsters uit de Roer en 8 uit de
Geul. In Nederland zijn de Roer en de Geul de meest op de Grensmaas gelijkende wateren qua morfologie,
hoewel ze kleiner zijn en tot andere KRW-watertypen behoren (Roer R15, Geul R18). Soorten uit deze kleinere
rivieren worden geacht zich in de Grensmaas (R16) te kunnen vestigen, indien ook in de Grensmaas geschikt
habitat is. Opvallend is dat in zowel Geul als Roer veel meer soorten uit de gewenste groepen aanwezig zijn (zie
tabel 4) terwijl er minder monsters zijn genomen. Natuurlijk mogen niet alle soorten uit Geul en Roer in de
Grensmaas verwacht worden. De dimensie verschilt bijvoorbeeld, waardoor er in de Grensmaas sowieso
minder ruimte is voor macrofyten. Toch is erg opvallend dat hier wèl Orechtochilus, Aphelocheirus en
steenvliegen voorkomen en dat de variatie aan haften, kokerjuffers en Elmidae veel groter is.
KANSEN EN KNELPUNTEN
Een goede plek om over de oorzaken van de toch wat teleurstellende macrofaunasamenstelling van de
Grensmaas na te denken, is de instroom van de Geul in de Maas (foto 11). Wat hier opvalt is dat de stenen in
de Geul ogenschijnlijk schoon zijn terwijl enkele meters stroomopwaarts in de Maas de stenen vaak met slib zijn
bedekt en met draadwiertjes zijn begroeid. Eén van de soorten die in de Grensmaas gewenst is, maar die
vermoedelijk last heeft van het slib, is de platte haft Heptagenia sulphurea. Deze soort is in de Geul talrijk, maar
in Grensmaas ontbreekt hij. Bij deze soort is uit wetenschappelijk onderzoek (met exemplaren uit de
Geulmonding) gebleken dat de larven slechter groeien bij aanwezigheid van een voor de Grensmaas
gebruikelijke hoeveelheid slib. Het Maaswater zelf (zonder slib) leidde echter juist tot een betere groei dan
Geulwater (Peeters et al., 2006).
Er is op basis van de hierboven besproken gegevens dus geen trend aan te geven in de ontwikkeling van de
macrofauna in de Grensmaas. Er zijn bij de gerichte habitatbemonstering in 2016 wel degelijk aanvullende
kenmerkende soorten gevonden (vergeleken met MWTL). De gemeenschap is dus rijker dan uit de MWTLgegevens blijkt. Behalve de verbeterde waterkwaliteit, zijn er nog maar weinig veranderingen waar deze groep
van zou kunnen profiteren. Het Grensmaasproject levert weliswaar iets meer ondiepe oeverzone’s op, met vrij
erodeerbaar grind, maar het leidt gedurende een groot deel van het jaar ook tot lagere stroomsnelheden.
Bovendien komt bij de graafwerkzaamheden fijn slib vrij, wat zich tussen het grind in de oeverzones afzet. Het is
niet bekend of dit weer wegspoelt bij hogere afvoeren in de winter. Mogelijk is hier sprake van een negatieve
drukfactor voor de onderwaterfauna (zie ook 1.6). Met gerichte maatregelen, zoals zomerbedophoging
(grindsuppletie)en het slim aanbrengen van rivierhout als stoorobject, zou hier verbetering in aangebracht
kunnen worden.

Foto 9: Op stenen op snelstromende plekken (o.a. drempels) blijken verschillende mossen en macro-algen
aanwezig. Bij de uitstroom van de nevengeul beneden Meers is bijvoorbeeld de roodalg Thorea ramosissima
aanwezig (deze lijkt op donkergroen chenilledraad, vertakte slierten, tot 50cm lang). Deze is in Nederland
zeker niet algemeen. Nog spectaculairder is een tweede type roodalg, behorend tot de familie
Lemaneacaea. Deze ziet er uit als plukken gekromde dikke borstels van ongeveer 5cm lengte (zie foto). Deze
familie komt voorzover bekend verder niet in Nederland voor; er is in verband daarmee nog geen
Nederlandse expert gevonden die de soort kan determineren. Om de soort vast te stellen moet nog
aanvullend microscopisch onderzoek worden gedaan.
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1.6

Vis

INLEIDING
Ook voor vis zijn we op zoek gegaan naar de meest kenmerkende habitats in de Grensmaas om de trefkans op
kenmerkende (reofiele) soorten te vergroten: de stroomversnellingen (meestal op en rond de drempels) in het
traject Borgharen – Maasband. Deze zijn zeer moeilijk te bemonsteren en zijn niet opgenomen in het huidige
MWTL-meetnet.
Werkwijze
De visbemonstering is uitgevoerd in begin oktober. Dit geeft een breed beeld van de overleving van de
visgemeenschap inclusief de vis die dat jaar is opgegroeid in de Grensmaas. De visbemonsteringen zijn
uitgevoerd met een combinatie van verschillende technieken (vnl. elektro). Alle gevangen vissen zijn op naam
gebracht en opgemeten. Deze data vormen een aanvulling op de MWTL-gegevens die jaarlijks door
Rijkswaterstaat worden verzameld.
Analyse van de MWTL-data geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de vislevensgemeenschap. In onze
analyse zijn de gegevens van de hoofdstroom apart bekeken van die van het afvoerkanaal Bosscherveld (voor
de reguliere KRW-beoordeling worden deze data samengevoegd). De hoofdstroom verschilt van het
afvoerkanaal Bosscherveld door het zeer dynamische afvoerregime, terwijl in het afvoerkanaal Bosscherveld
een continue stroming en relatief constante (lage) waterstanden heersen.
Kader: Indeling ecologische gilden
(soortindeling o.b.v. Van Kessel & Kranenbarg, 2012)
1)
Limnofiele vissoorten
Vissoorten waarvan één of meerdere levenstadia gebonden zijn aan waterplanten. De soorten hebben een
voorkeur voor stilstaande of zwak stromende wateren.
2)
Eurytope vissoorten
Vissoorten die zich in uiteenlopende watertypen kunnen handhaven, zowel in stilstaande als stromende
wateren.
3)
Reofiele vissoorten
Vissoorten waarvan één of meerdere levenstadia gebonden zijn aan stromend water. Deze grootste groep van
vissoorten kunnen ingedeeld worden in drie subgilden:
Partieel reofielen: vissoorten die gedurende bepaalde levensstadia stromend water nodig hebben.
Obligaat reofielen: vissoorten die gedurende het hele leven afhankelijk zijn van stromend water.
Diadroom reofielen: vissoorten die gedurende hun leven migreren tussen rivieren en zee. Binnen deze groep zijn
twee subcategorieën te onderscheiden: 1) Katadroom: soorten die voor de voortplanting vanuit het zoete
water richting zee migreren en 2) Anadroom: soorten die voor de voortplanting vanuit zee richting het zoete
water migreren.

Foto 10: Visbemonstering van de Grensmaas met electroapparaat.

RESULTATEN
Langjarige ontwikkeling visgemeenschap
De Grensmaas is de enige stromende grindrivier van Nederland en herbergt daarmee een voor Nederland
unieke visgemeenschap. De visgemeenschap van de Grensmaas wordt jaarlijks onderzocht door
Rijkswaterstaat binnen de ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL). Daarnaast hebben tal
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van kleinere onderzoeken plaatsgevonden die in meer of mindere mate inzicht geven in de visgemeenschap
van de Grensmaas.
De data-analyse laat zien dat de visstand en vissamenstelling in de Grensmaas tegenwoordig sterk is
veranderd ten opzichte van het verleden (tabel 5). De oorzaken zijn onder andere rivierregulatie,
watervervuiling en overbevissing. Uit vrijwel alle ecologische gilden zijn soorten afgenomen en/of verdwenen.
Met name de diadrome soorten zijn sterk afgenomen. Slechts één groep heeft een sterk positieve ontwikkeling
doorgemaakt: exotische vissoorten.

Foto 11: De Geulmonding is een toplocatie voor reofiele vissoorten: de stroomsnelheden zijn hoog en er
liggen ondiepe schone grindbanken: de ideale paaiplek voor barbeel en kopvoorn.
Reofiele diadrome soorten (trekvissen)
De meeste diadrome soorten die in de periode rond 1900 nog in de Grensmaas voorkwamen zijn verdwenen.
Zeeforel en Atlantische zalm worden nog sporadisch aangetroffen. Zalm wordt de laatste jaren op een aantal
locaties in België en in zijbeken van de Grens- en Zandmaas uitgezet en is in 2017 ook in de Geul
geherintroduceerd. De aangetroffen exemplaren zijn dan ook naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van deze
herintroductieprogramma’s.
Rivierprik is de afgelopen decennia niet in de Grensmaas aangetroffen. Dit is wel het geval in de monding van
de Geul, waar de soort naar alle waarschijnlijkheid ook paait (Pasmans, 2011; Crombaghs et al., 2015). Zeeprik
kwam in het verleden voor in de Grensmaas, maar is daar recent niet meer aangetroffen. Over het voorkomen
van spiering is niets bekend. Zowel zeeprik als spiering komen echter stroomafwaarts van de Grensmaas voor
ter hoogte van Roermond (Van Kessel et al., 2009; Van Kessel & Jeucken, 2010). Zeeprik trekt daar de Roer op
om zich voort te planten.
Bot is nog tot halverwege de twintigste eeuw in de Grensmaas aanwezig geweest. Redeke (1941) beschrijft dat
hij enkele jaren voordat zijn boek uitkwam nog levende botten op de vismarkt in Maastricht zag liggen, die de
vorige nacht in de Maas waren gevangen. Paling komt nog steeds voor in de Grensmaas. De soort is echter
landelijk sterk achteruitgegaan. Deze trend is ook in de Grensmaas waargenomen (figuur 5).
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Figuur 5: Ontwikkeling van het paling bestand in de Grensmaas gedurende de periode 1997 – 2016 (bron:
Rijkswaterstaat MWTL data).
Overige reofielen
Ook de overige reofiele soorten zijn achteruit gegaan in de Grensmaas. Soorten als alver, barbeel, kwabaal,
riviergrondel en serpeling kwamen in het verleden in hogere aantallen voor dan tegenwoordig. Kopvoorn is de
enige reofiele soort die in de periode rond 1900 zeer algemeen voorkwam en waarvan dat ook nu nog het
geval is. Bermpje en rivierdonderpad zijn de enige soorten die in die periode juist zijn toegenomen. De laatste
jaren is de populatie van rivierdonderpad echter geheel ingestort.

Foto 12: Twee zeldzame reofiele vissoorten gevangen bij de bemonsteringen de Grensmaas in 2016. Links:
Gestippelde alver, rechts: Kwabaal. Gestippelde alver is specifiek een kenmerkende soort voor watertype
R16 (Snelstromende rivier op zand of grind). Kwabaal is mogelijk afkomstig van uitzettingen in Vlaanderen.
Eurytopen en limnofielen
Eurytope vissoorten (soorten die relatief weinig specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving) lijken sinds de
periode rond 1900 in relatief gelijke mate in de Grensmaas aanwezig te zijn geweest. In het verleden kwamen
baars, blankvoorn, brasem en pos algemeen tot zeer algemeen voor, tegenwoordig is brasem sterk
afgenomen en behoort driedoornige stekelbaars naast de overige genoemde soorten tot de meest
voorkomende soorten in de Grensmaas.
Limnofiele soorten zijn tegenwoordig, in tegenstelling tot de periode rond 1900 nauwelijks nog aanwezig.
Hoewel deze soorten niet kenmerkend zijn voor een dynamisch systeem als de Grensmaas, horen ze wel bij een
compleet riviersysteem. Overstromingsvlaktes en meanders met veel watervegetatie bieden geschikt habitat
voor de soorten. In de huidige situatie zijn deze habitats weinig aanwezig.
Exoten
Een groep van vissoorten die sinds de periode rond 1900 wel sterk is toegenomen zijn de exoten (van oorsprong
uitheemse vissoorten). Deze trend is de laatste jaren in heel Nederland te zien. In de periode 2008-2016 is het
voorkomen van negen uitheemse soorten vastgesteld, waarvan er drie veel voorkomen. Deze soorten vormen
een gevaar voor het voorkomen en de verspreiding van inheemse vissoorten.
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Foto 13: In 2015 zijn nog enkele rivierdonderpadden aangetroffen op de grinddrempels (foto links), in 2016
niet meer. Wel zijn veel zwartbekgrondels aangetroffen en bij de macrofaunabemonstering in mei zijn ook
eiafzettingen van zwartbekgrondel aan de onderkant van grote stenen gevonden (foto rechts).
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TABEL 5. OVERZICHT VAN DE AANWEZIGHEID EN HET VOORKOMEN VAN VISSOORTEN IN DE GRENSMAAS IN DE PERIODE ROND 1900 (NAAR:
VRIESE, 1991) EN GEDURENDE TWEE RECENTE PERIODEN, 1997-2007 EN 2008-2016 (O.B.V. DATA MWTL RIJKSWATERSTAAT). - NIET
AANWEZIG, 0 INCIDENTEEL AANWEZIG, + ZELDZAAM / MINDER ALGEMEEN, ++ ALGEMEEN, +++ ZEER ALGEMEEN, ? STATUS ONBEKEND. DE
MWTL BEMONSTERINGSLOCATIES IN DE GRENSMAAS LIGGEN BIJ BORGHAREN-BOSSCHERVELD, BERG-URMOND EN OHÉ EN LAAK.

Recente ontwikkeling visgemeenschap
Op basis van de recente data (2008-2016, MWTL) is de visdichtheid van de verschillende ecologische gilden en
de exoten in de dynamische hoofdstroom van de Grensmaas over het algemeen relatief laag, terwijl in het
minder dynamische afvoerkanaal Bosscherveld relatief hoge dichtheden van soorten uit verschillende gilden
aanwezig zijn. Limnofiele vissoorten vormen hierop een uitzondering: deze komen zowel in het afvoerkanaal
Bosscherveld als in de hoofdstroom van de Grensmaas nauwelijks voor. De vissamenstelling wordt in beide
systemen voornamelijk bepaald door de reofielen, eurytopen en exoten.
De hoge dichtheid aan (reofiele) vissoorten in het afvoerkanaal Bosscherveld is naar alle waarschijnlijkheid het
gevolg van de ter plaatse aanwezige continue stroming, de kleinere variatie in waterafvoer en de
aanwezigheid van watervegetatie, waaronder vlottende waterranonkel. Het afvoerkanaal is ten opzichte van
de hoofdstroom van de Grensmaas soortenrijk. In 2011 zijn tijdens de bemonstering van het kanaal in het kader
van de MWTL 30 vissoorten aangetroffen, waaronder gestippelde alver, elrits, rivierdonderpad, kopvoorn,
serpeling, sneep en zalm (Van Kessel et al, 2011).
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Figuur 6. Dichtheid van vissoorten op basis van ecologische gilden in de hoofdstroom van de Grensmaas
gedurende de periode 2008-2016.

265,6
211,7

Figuur 7. Dichtheid van vissoorten op basis van ecologische gilden in het afvoerkanaal Bosscherveld in de
periode 2008-2016.
Belang van stromende habitats (veldonderzoek 2015-2016)
Ook uit het aanvullende veldonderzoek dat in 2015 en 2016 is uitgevoerd, blijkt dat het Afvoerkanaal
Bosscherveld het meest waardevolle habitat voor reofiele vissoorten in de Grensmaas bevat. In de
hoofdstroom van de Grensmaas zijn relatief lage dichtheden reofiele vissoorten aangetroffen in
stroomversnellingen en in het zomerbed. Daarnaast zijn reofiele soorten ook aangetroffen in de enigszins
dynamische ingangszone van de Itterensche Weerd (Dorenbosch 2015). Buiten het Afvoerkanaal Bosscherveld
wordt de visstand voornamelijk bepaald door exoten, met name zwartbekgrondel.
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Figuur 8. Dichtheid van vissoorten op basis van ecologische gilden in verschillende habitats in de Grensmaas.
De soorten die in de Grensmaas het meest in de stroomversnellingen zijn aangetroffen zijn barbeel en elrits
(figuur 9). Er is ook één zalm in de stroomversnelling aangetroffen. Het voorkomen van deze soorten in de
stroomversnellingen geeft aan hoe belangrijk deze habitats zijn voor voortbestaan van deze soorten in de
Grensmaas.

Figuur 9. Voorkomen van barbeel en elrits in stroomversnellingen en stilstaande tot zwak stromende habitats
direct bovenstrooms- en benedenstrooms van deze stroomversnellingen.
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TABEL 6. GEMIDDELDE DICHTHEID ±SE VAN DE AANGETROFFEN VISSOORTEN IN HET AFVOERKANAAL BOSSCHERVELD, IN

STROOMVERSNELLINGEN EN IN DE HABITATS BOVEN- EN BENEDENSTROOM VAN STROOMVERSNELLINGEN (2016).

Uitgelicht: Rivierdonderpad
De Grensmaas is aangewezen als Natura 2000-gebied, onder meer voor Rivierdonderpad. Als gevolg van
uitgebreid Europees taxonomisch en genetisch onderzoek is pas in 2005 duidelijk geworden dat de donderpad
Cottus gobio, waarvan werd gedacht dat deze in Nederland voorkwam, niet in Nederland voorkomt (Freyhof
et al., 2005). In Nederland komt rivierdonderpad Cottus perifretum en beekdonderpad Cottus rhenanus voor. In
2007 is onderzoek verricht naar het voorkomen van beide soorten in Nederland (Dorenbosch et al., 2008). Hier is
uit gebleken dat de enige levensvatbare populatie beekdonderpad zich bevindt in het stroomgebied van de
Geul in Zuid-Limburg. De donderpadden in de overige Nederlandse wateren betreffen vrijwel allemaal
rivierdonderpad.
Historisch voorkomen
Volgens Marquet (1959) kwam rivierdonderpad (toen Cottus gobio) algemeen voor in de Geul en haar
zijbeken, was daarnaast ook bekend uit de Jeker en in de Maas kwam rivierdonderpad sporadisch voor. Het is
onduidelijk of dit nu C. perifretum of C. rhenanus betrof. Eén controleerbare museumwaarneming van
beekdonderpad uit de monding van de Voer doet echter vermoeden dat de donderpadden waar Marquet
(1959) over sprak allen beekdonderpadden waren.
Ook De Nie (1997) verwijst naar de ten opzichte van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
afgenomen populatie rivierdonderpad (toen Cottus gobio) in het stroomgebied van de Geul en enkele
beekmondingen in de Maas. Vermoedelijk betreffen deze waarnemingen ook allen beekdonderpad en kwam
rivierdonderpad nog niet in de Grensmaas voor.
Pas eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn er weer met enige regelmaat donderpadden in de
Grensmaas aangetroffen (figuur 10). Deze toename is ook vastgesteld sinds midden jaren negentig van de
vorig eeuw in de Rijn in Duitsland (Nolte et al., 2005). De soort die in de Duitse Rijn toenam, bleek een
genetische variant van Cottus perifretum te zijn en werd omschreven als een invasieve soort met
concurrentiekrachtige eigenschappen. Deze genetische variant is door Nolte et al. (2005) ook vastgesteld in
het IJsselmeer en is niet veel later aangetroffen in de monding van de Geul (Crombaghs, 2006).
Huidig voorkomen
In de periode 1997 – 2006 komt donderpad sporadisch voor in de Grensmaas (figuur 10; data Rijkswaterstaat).
Het is van deze waarnemingen niet bekend of het rivier- en/of beekdonderpad betreft. De sterke opkomst van
donderpad in de Grensmaas sinds 2007 betreft echter rivierdonderpad. De soort kon dankzij het onderzoek van
Freyhof et al. (2005) nu op een juiste wijze worden gedetermineerd. De sterke opkomst in de Grensmaas doet
vermoeden dat het om de genetische ‘invasieve’ variant van rivierdonderpad gaat, mede ook omdat deze is
aangetroffen in de monding van de Geul, maar de toename kan ook het gevolg zijn van
waterkwaliteitsverbetering. De soort neemt snel toe tot en met 2009, maar ook in 2010 en 2011 worden nog
aanzienlijke dichtheden aangetroffen. In de daaropvolgende periode neemt de soort sterk af en in 2016 is nog
slechts één exemplaar aangetroffen (figuur 10).
In 2015 en 2016 zijn aanvullende bemonsteringen in de Grensmaas uitgevoerd om relictpopulaties van
rivierdonderpad aan te tonen. In 2015 zijn van de soort nog enkele exemplaren aangetroffen in
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stroomversnellingen ter hoogte van de drempels die in de Grensmaas aanwezig zijn (foto 13). In 2016 is de soort
niet meer aangetroffen.

Figuur 10: Gemiddelde dichtheid rivierdonderpad in de Grensmaas op basis van MWTL-bemonsteringen in
de Grensmaas van 1997-2016 (data MWTL-meetnet Rijkswaterstaat). Voor de jaren 90 kwam de soort niet
voor in de Grensmaas.
Opkomst Ponto-Kaspische grondels
Sinds 2002 vindt in Nederland een invasie plaats van Ponto-Kaspische grondels (Van Kessel et al., 2013). De
soorten hebben zich snel over Nederland verspreid en komen sinds 2008 ook in de Grensmaas voor. In 2008 is
marmergrondel (Proterorhinus semilunaris; figuur 11), in 2014 zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus; figuur
11) en in 2015 Kesslers grondel (Neogobius kessleri) in de Grensmaas aangetroffen. In de Zandmaas is een sterk
verband tussen het verdwijnen van rivierdonderpad en de toename van deze exotische invasieve grondels
(Van Kessel et al., 2016). De achteruitgang van rivierdonderpad in de Grensmaas lijkt te relateren aan de
toename van exotische grondels, met name marmergrondel en zwartbekgrondel.

Figuur 11. Gemiddelde dichtheid ± SE van rivierdonderpad (Cottus perifretum), marmergrondel (Proterorhinus
semilunaris) en zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus) gedurende de periode 2008 – 2016 in de
Grensmaas (bron: data MWTL Rijkswaterstaat).
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Uitgelicht: rivierprik
Rivierprik is aangewezen als habitatrichtlijnsoort voor het Natura 2000 gebied Grensmaas. In het verleden was
rivierprik een veel voorkomende soort in de Grensmaas (Marquet 1959). Ook Steenvoorden (1970) meldt grote
vangsten van de soort in de Grensmaas. Sinds de bouw van stuwen in de Maas is de soort enige tijd als
uitgestorven beschouwd.
Vanaf circa 1994 wordt er weer melding gemaakt van rivierprik in het stroomgebied van de Grensmaas,
namelijk de Geul (Crombaghs et al. 2000). In 2011 zijn in de monding van de Geul tijdens een
migratieonderzoek twee paairijpe rivierprikken aangetroffen (Pasmans, 2011). Tevens zijn tijdens het verleggen
van een traject van het benedenstroomse deel van de Geul enkele recent gemetamorfoseerde rivierprikken
en meerdere larven aangetroffen. Van de larven is het echter niet bekend of dit beekprik of rivierprik betrof.
Duidelijk is daarmee wel dat de Grensmaas tenminste wordt gebruikt als doortrekgebied. Een mogelijk knelpunt
in de Grensmaas voor rivierprik (en ook andere soorten) is de aanwezigheid van slibrijke bodems (zie foto 14).

Foto 14: Gradiënt van slibrijk naar schoon grind op verschillende locaties in het zomerbed van de Grensmaas
ten zuiden van Obbicht.
KANSEN EN KNELPUNTEN
Er zijn enkele lichtpuntjes in de visgemeenschap van de Grensmaas: De hoge aantallen kopvoorns en de
vondst van gestippelde alver zijn bemoedigend. Kopvoorn was zelfs de meest voorkomende soort in het
afvoerkanaal bij Bosscherveld. We zouden echter nog veel meer reofiele soorten in hogere dichtheden willen
zien. Het feit dat obligaat reofiele soorten als barbeel en elrits bijna uitsluitend op de stroomversnellingen
aangetroffen zijn, doet vermoeden dat dit het type habitat is dat meer ontwikkeld moet worden om de
populaties van deze soorten te versterken.
In de hoofdstroom van de Grensmaas domineren exoten, vooral zwartbekgrondel. Rivierdonderpad is
nagenoeg verstoten door deze invasie. In de stroomversnellingen kan rivierdonderpad de concurrentie met de
exotische grondels echter beter aan. Ook rivierhout blijkt een middel om de inheemse soorten in het voordeel
te brengen (Dorenbosch et al. 2017). Door rivierhout in de vorm van dode bomen in de Grensmaas aan te
brengen, kan lokaal de stroomsnelheid toenemen (stoorobject) en wordt tegelijk substraat voor inheemse vis
en macrofauna aangebracht. Bij hogere stroomsnelheden zullen ook meer plekken met schoon grind ontstaan.

1.7

Hydromorfologische processen

De ruimte voor rivierdynamiek in de Grensmaas is potentieel groot, omdat er, in tegenstelling tot alle andere
Nederlandse riviertrajecten, geen rekening gehouden hoeft te worden met beroepsscheepvaart. In de praktijk
is de morfodynamiek echter beperkt. Hierbij is een aantal zaken cruciaal:
•
De Grensmaas heeft gebrek aan sediment om haar bedding mee te vormen, met name fracties fijn grind
en zwaar zand ontbreken; er wordt geen nieuw grind van bovenstrooms aangevoerd;
•
Het Grensmaasproject maakt ruimte voor de rivier. Maar omdat de rivier wel verbreed, maar niet
verondiept wordt, zit de rivier als het ware in een te ruime jas. Het grootste deel van de tijd zijn hierdoor de
krachten die het rivierwater ontwikkelt te klein om morfologische processen te activeren.
•
Op meerdere plekken zijn drempels aangelegd die de stroming (bij lage en gemiddelde afvoeren)
bovenstrooms doen afnemen en waterdieptes lokaal doen toenemen.
Het Grensmaasproject heeft dus ook een keerzijde: weliswaar kan lokaal erodeerbaar grind beschikbaar
komen, maar tegelijk maakt het project zoveel ruimte voor de rivier, dat stroomsnelheden afnemen en
daarmee ook de morfodynamiek. Er zijn steeds minder plekken waar de erosieve krachten zo groot worden
dat er daadwerkelijk erosie (en dus elders sedimentatie) van grind plaatsvindt en er is geen aanvoer van grind
van bovenstrooms. Hierbij moet opgemerkt worden dat er in recente jaren geen hoogwaters van betekenis zijn
geweest. Dat zijn bij uitstek de momenten waarop morfologische veranderingen plaatsvinden.
Er zijn nog wel plekken waar de kenmerkende morfodynamiek van de Grensmaas zichtbaar wordt.
Voorbeelden zijn de (voormalige) monding van het overlaatkanaaltje bij Bosscherveld of de (voormalige)
overloop naar de Julianaplas bij Meers, enkele eilanden (o.a. bij Geulle en Meers) of de Geulmonding. Dit zijn
ook plaatsen waar grindbanken ontstaan die bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn voor paai van reofiele
vissoorten. Helaas is een deel van deze locaties inmiddels weer teniet gedaan. Het is op zich geen probleem
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dat deze plekken tijdelijk zijn, als ze ergens anders maar weer kunnen (en mogen) ontstaan. Dat is nu echter
niet gegarandeerd.
Positief is dat het proces van beddinginsnijding, waardoor de rivier steeds dieper in haar zomerbed kwam te
liggen, dankzij het Grensmaasproject tot stilstand is gebracht. Jaarlijkse metingen van de bodemligging laten
dit zien. Nog niet alle projecten zijn uitgevoerd. Wellicht dat de verdere uitvoering van het Grensmaasproject
zelfs tot beddingophoging kan leiden. Dat zou mooi zijn, want hoe hoger de bodemligging, des te sterker de
morfologische processen. Lokaal is dit ook al zichtbaar.

Foto 14: de monding van het overlaatkanaaltje Bosscherveld.

PROCESBAROMETER

proces

ruimte voor processen

Spontane ontwikkeling
Hydromorfodynamiek
.

1.8
1.8.1

Conclusies

•

•

•

•
•

•
•

Natuurwaarden
Waterplanten komen in hoge bedekkingen voor, als de hydrologische omstandigheden maar gunstig
zijn d.w.z. niet te grote waterstandsfluctuaties aan het begin van het groeiseizoen. Dit varieert sterk
van jaar tot jaar. Zo ontbraken waterplanten vrijwel geheel in 2016 door een juni-hoogwater.
Het habitatype beken en rivieren met waterplanten (H3260B) komt uitbundig voor in hydrologisch
gunstige jaren. Dit is vooral dankzij de opkomst van rivierfonteinkruid. Vlottende waterranonkel neemt
niet toe en handhaaft zich alleen op enkele snelstromende plekken.
Er is weinig ontwikkeling in de macrofaunagemeenschap in de Grensmaas. Wel zijn bij de gerichte
habitatbemonsteringen op kansrijke locaties meer kenmerkende soorten gevonden, dan bij de
standaard MWTL-bemonsteringen (alleen najaar). Alle kenmerkende soortgroepen zijn echter zwaar
ondervertegenwoordigd, mogelijk door de combinatie van te lage stroomsnelheid en sliblast.
De visgemeenschap wordt gedomineerd door exoten en eurytope (algemene) soorten. Van de
reofiele soorten doet vooral kopvoorn het goed.
Op de meest snelstromende locaties (o.a. afstroom van drempels) zijn vooral barbeel en elrits
aangetroffen. Deze soorten hebben dus ècht snelstromend water nodig, wat verklaart waarom deze
soorten nog relatief schaars zijn in de Grensmaas.
Rivierdonderpad is inmiddels weggedrukt door Ponto-kaspische grondels die concurrentiekrachtiger
zijn.
Rivierprik blijft een grote onbekende in de Grensmaas. Met speciale technieken (of e-DNA) zou goed
onderzocht moeten worden of de soort hier voorkomt en/of opgroeit.
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1.8.2

•
•

•
•
•

Ideeën en aanbevelingen
Definieer zones waar de morfodynamiek vrij spel krijgt en dus niet ingegrepen wordt als er erosie (of
sedimentatie) plaatsvindt. Koester de snelstromende pareltjes!
Hoog het zomerbed waar mogelijk op met grind. Dit verhoogt de morfodynamische krachten en
vergroot de groeimogelijkheden voor waterplanten. Experimenten op dit vlak laten zien dat het grind
zich slechts lokaal verspreidt.
Breng rivierhout aan als stoorobject om de rivier lokaal te ‘knijpen. Hierdoor neemt de variatie in
stroomsnelheden toe. Tegelijk vergroot het de habitatdiversiteit voor macrofauna en vis.
Grijp mogelijkheden aan om met name de effecten van de hoge drempels (1 en 9) te mitigeren, om
hiermee de stroming en ondiepte in de rivier te herstellen.
Blijf werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Zowel in Nederland (zijwateren) als over de
Grens. Denk ook aan het verder verkleinen van de kans op (waterkwaliteits)calamiteiten. Een goede
waterkwaliteit vormt de basis voor succesvol habitatherstel.

Foto 15: Het uiteindelijke beeld voor de Grensmaas moet een hoge diversiteit aan watertypen en
grindafzettingen opleveren, waarbij zowel terrestrische als aquatische kenmerkende
levensgemeenschappen tot hun recht kunnen komen.
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Bijlage 1: Ligging drempels Grensmaas

Figuur I.1: Werkzaamheden Grensmaasproject en ligging drempels.

Figuur I.2: Locaties van de mitigatiedrempels in het lengteprofiel van de rivier met inschatting
laagwateropstuwing. (bron: van Looy & van Braeckel 2008).
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Bijlage I1: Bronnen voor de Samengestelde Referentielijst Macrofauna voor de
Grensmaas
Voor het samenstellen van een lijst met referentiesoorten macrofauna voor Maas in Beeld is gebruik gemaakt
van vier rapporten met soortenlijsten. Klink & Bij de Vaate (1994a) hebben onderzoek gedaan naar de
historische macrofaunasamenstelling van de Grensmaas zelf. In het buitenland wordt vooral de bovenloop van
de Maas in het Franse Lotharingen (de Moyenne Meuse) als referentie gezien (Klink & Bij de Vaate 1994 a,b;
Stowa, 2013) en daarnaast de Allier en Loire in Midden-Frankrijk, de Garonne nog zuidelijker in Frankrijk en de
Tisza in Hongarije (Stowa, 2013). In 1918 heeft er een expeditie van Nederlandse biologen de Maas ten noorden
van Roermond onderzocht (NHG Limburg, 1918). Aan de soorten is op twee niveaus een hoofdgroep
toegekend; het tweede niveau is door een ervaren macrofaunist in het veld herkenbaar (bv Baetis fuscatus
behoort tot de haften en wel tot de Baetidae).
Voor de groepen 1 tot en met 7 geldt dat (vrijwel) alle soorten in de referentie-situatie verwacht kunnen
worden in de Grensmaas. Er bestaan bij deze groepen geen ongewenste soorten die hetzelfde uiterlijk
hebben. Hierdoor is het aantreffen van deze groepen in voldoende aantallen een indicatie dat de
referentiesituatie benaderd wordt. Bij de overige groepen lijken de kenmerkende soorten sterk op soorten die
juist niet passen bij een snelstromende rivier. Voor de volledigheid zijn ze wel opgenomen in de tabel.
STOWA, 2013. Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015/2021.
STOWA 2012-31.
R16 is een snelstromende rivier of nevengeul op zandbodem of grind. Stroomsnelheid :50cm-s. In de bijlage
staat een soortenlijst met bij de kenmerkende soorten veel muggen, haften, kokerjuffers. Opvallend is dat bij de
muggen weinig overlap is tussen deze lijst en de paleo-lijst van Klink en Bij de Vaate. De tekst verwijst naar Loire,
Allier, Garonne, Tisza maar geeft geen concrete referenties.
Klink & Bij de Vaate, 1994a. Rapporten en Mededelingen 48 (25 november 1994). La Moyenne Meuse
(Lotharingse Maas) als ecologische referentie voor de Grensmaas?
Tabel 3 vergelijkt #srt/hoofdgroep Grensmaas vroeger (paleo) en nu met huidige Lotharingse Maas. In Bijlage 3
staan tabellen per hoofdgroep, vreemd is wel dat de periode van de oudste records verschilt (Ephemeroptera
<1890, Plecoptera 1900, Elmidae <1950). Ook opvallend is dat de poelsoorten niet in dit rapport staan (wel in
rapport 53). Het citaat "Het feit dat een groot aantal eendagsvliegen, kokerjuffers en Elmidae kevers in de
Lotharingse Maas aanwezig zijn, die in de Grensmaas zijn verdwenen, maakt duidelijk dat de Lotharingse Maas
tenminste voor macro-evertebraten een goede referentiesituatie is voor de Grensmaas en dat de kennis die in
de Lotharingse Maas wordt opgedaan, kan worden ingezet om het ecologische herstel van de Grensmaas te
bevorderen.”
Klink & Bij de Vaate, 1994b. Rapporten en Mededelingen 53 (25 november 1994). De Grensmaas en haar
problemen zoals blijkt uit hydrobiologisch onderzoek aan macro-evertebraten.
Dit rapport gaat over de Moyenne Meuse, maar ook voedselanalyse, stroomsnelheid, biotopen etc. In de
bijlagetabel is het door Klink & Bij de Vaate genoemde biotoop overgenomen [‘hout’, ‘steen’ en ‘plant’
spreken voor zich, ‘zomer’ = zomerbed, ‘&plant&steen’ = zowel op planten als stenen, ‘alle hard’ = zowel op
planten, stenen als op hout]. Helaas zijn biotoopfotos en tabellen deels niet te zien in de beschikbare pdf. Tabel
2 geeft voorjaarspoelen met oa de haften Kageronia en Siphlonurus. Later in het jaar ontwikkelt zich in deze
poelen een andere, veel minder kenmerkende fauna.
Natuurhistorisch Genootschap Limburg, 1918. Verslag van het biologisch onderzoek van de Maas en hare
oevers. Ingesteld ingevolge opdracht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Jaarboek 1918.
Deze expeditie was noordelijk van de Grensmaas (Maasbracht - Cuijk). Interessant zijn wel meldingen van
Astacus astacus (1x), Orectochilus villosus vrijwel overal waar bazalt ligt, Aphelocheirus idem, vooral op koppen
van kribben. ook Unio crassus en Ophiogomphus cecilia diverse keren. Deze soorten zijn dan zeker ook in
Grensmaas te verwachten!

Maas in Beeld – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pagina 34

Samengestelde Referentielijst Macrofauna voor de Grensmaas

Maas in Beeld – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pagina 35

Maas in Beeld – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pagina 36

Maas in Beeld – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pagina 37

